Afhaalmenu
vrijdag 27 september 2019

Schnitzel met gebakken aardappelen en sla + toetje
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Zo
Zo, daar zijn we weer. Geheel en al hersteld van de vermoeide botten alsmede de
kopzorgen die als sneeuw voor de zon verdwenen op het bezochte subtropische oord
alwaar het goed toeven was met temperaturen van boven de 25 graden Celsius. Goed
toeven was het op één dag na toen de hemel losbarstte en de gehuurde auto liet
wegspoelen naar de zee die net niet bereikt werd. Na de zonvloed kon ik de auto van het
strand terughalen en de vakantie weer voortzetten alsof er niets gebeurd was. Dat was er
wel. De eerste dag gefietst. Er was mij verteld dat dit vakantieoord geweldig geschikt was
om te fietsen. In de stad waren speciaal fietspaden aangelegd langs de gehele boulevard.
Maar als geboren Drent wil je wel wat verder fietsen. (niet elektrisch) Dus, de stad uit. Hier
zijn geen fietspaden aangelegd. We kunnen stellen dat de geasfalteerde wegen wel wat
onderhoud zouden kunnen gebruiken. Er ontbrak nogal eens wat wegdek. Vooral aan de
kant van de weg. Vaak moest je uitwijken voor een gat in de weg. Dan maak je geen
manoeuvre naar rechts want dan is er helemaal geen weg meer. Je wijkt uit naar links en
als er dan net een auto achter je zit dan moet deze op zijn beurt weer uitwijken voor de
fietser. Dat is wel beter voor de fietser. Gelukkig gebeurde dat in mijn geval al had de
bestuurder van de auto de pech dat zijn snelheid net iets te hoog was om ook de bocht
naar rechts daarna te nemen. Wat weer tot gevolg had dat de auto ineens verdween in het
daar gelegen dal dat er al jaren lag. Gelukkig kon ik de weg blijven volgen. Verder mooi
rustig aan gedaan. Van die auto niks meer gehoord. Nu terug op de werkvloer. Alsof ik
nooit ben weggeweest. Vandaag, vrijdag de 27ste, komt Ralph de Jongh weer naar de
Cerck. Dat betekent de opening van ons culturele seizoen. Het optreden begint om 21.30
uur. Het komende seizoen weer veel cultuur en kunst in de Cerck. Een hoogtepunt wordt
de Comedynight, op dinsdag 22 oktober, met de gelouterde cabaretiers Ronald Smink en
Hassan el Rahaui. Tickets acht euro. Reserveren in de Cerck. Vergeet ook het
Bockbierfestival niet. Dit is op zaterdag 12 oktober van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Er zijn ook nog enkele kaarten beschikbaar voor de voorstelling “De Liefde Voorbij” van
Debby Petter op donderdag 19 december.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

